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ستاد پشتیبانی مدافعان سالمت زیر نظر
نماینده محترم ولی فقیه در استان با همکاری
دانشگاه علوم پزشکی استان تشکیل گردید

از تمام خیرین و شهروندان تبریز و علی الخصوص هیئات حسینی

تقاضا دارد کمک های خود را به شماره حساب این ستاد واریز نمایند

خب رنگار آدینه تبریز:
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی و امـام جمعه
تبریـز گفتنـد :مذاکـرات ویـن ،مذاکـره بـرای رفـع تحریم ها
اسـت و ایـران بـرای تأمیـن منافـع ملـت آمـاده گفتوگو بر
اسـاس اصـل ضمانـت و راسـت یآزمایی اسـت.
حضرت حجت االسلام والمسـلمین سـید محمدعلی آل
هاشـم در خطبـه هـای نماز جمعـه این هفته تبریـز با بیان
اینکـه تمـام تلاش آمریـکا و اروپـا ایـن اسـت کـه مذاک رات
ویـن را مذاکـرات هسـتهای جلـوه دهنـد ،اظهـار داشـت :
غـرب مـی خواهـد مذاکـرات ویـن را سـکویی ب رای رسـیدن
بـه اهـداف خـود قـرار دهـد ،امـا بایـد بداند کـه بجـای این
ی هایـش را بپـردازد و اطمینان دهد
افـکار بایـد بهای بدقولـ 
کـه تحریمهـا لغـو می شـود.
ایشـان در خصـوص مذاکـرات ویـن گفتنـد :تمـام تلاش
آمریـکا و کشـورهای اروپایی این اسـت که مذاکـرات را تحت
عنـوان «مذاکـرات هسـتهای» جلـوه دهنـد امـا جمهـوری
اسلامی ایـران در مقابـل عملیـات روانـی آنهـا محکـم
ایستادهاسـت و معتقـد اسـت مذاکـرات بایـد بـرای رفـع
تحریمهـا باشـد.
رئیـس شـورای حـوزه های علمیه اسـتان اضافـه کردند:
جمهـوری اسلامی ایـران دو هـدف عمـده از مذاکـرات
ویـن دارد کـه عبارتانـد از حـذف تضمی نشـده و قابـل
راسـت یآزمایی تحریمهـا علیـه ملـت ایـران و تسـهیل
قانونـی دسـتیابی ملـت ایـران بـرای بهرهمنـدی از دانـش
صلحآمیـز هسـتهای و غن یسـازی بـرای مقاصـد صنعتـی
طبـق معاهـده انپـی تی اسـت.
امـام جمعـه تبریـز بـا بیان اینکـه غـرب م یخواهد

از ایـن توافـق بـرای خـود یـک سـکو بسـازد تاکیـد
کردنـد :نبایـد اجـازه دهیـم اشـتباهات گذشـته تکـرار
شـود و غـرب بایـد بهـای بدقول یهـا اش را بپـردازد
و اصـل پایبنـدی متقابـل اسـاس مناسـبی بـرای
مذاکـرات نیسـت.
نماینـده ول یفقیـه در آذربایجـان شـرقی تاکیـد کردنـد:
امـروز مـردم آذربایجـان در ایـن نمازجمعـه ضمـن اعلام
حمایـت خـود از مسـئولین دیپلماسـی اعلام م یکنند که
مـا حامـی تعامـل هسـتیم امـا بهشـرطی کـه یـک تعامل
عزتمندانـه بـه وجـود بیایـد.
خطیـب جمعـه تبریـز افزودنـد :غـرب بایـد اطمینـان
دهـد کـه تحریمهـا رفـع خواهـد شـد چراکـه ایـران
هیـچگاه تسـلیم تهدیـد نظامـی و تحریـم و فشـار
نخواهـد شـد و مـا آمـاده گفتوگـو بـر اسـاس اصـل
ضمانـت و راسـت یآزمایی هسـتیم تـا منافـع ملـت ایـران
تامیـن شـود و امیدواریـم طبـق توصی ههای رهبـر معظم
انقلاب مسـئوالن دیپلماسـی کشـور بتواننـد در ایـن
عرصـه موفـق شـوند.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی در ادامـه؛
آبخیـزداری را از مهمتریـن راهکارهـای عبـور از ب یآبـی
عنـوان کـرده و گفتنـد :بـرای جلوگیـری از فرسـایش
حوضـه آبخیـز بـه صـورت مطلـوب و علمی بایـد عملیات
کشـاورزی ،دامپروری ،سدسـازی ،ساختمانسـازی ،راهسازی
و شهرسـازی متناسـب بـا عوامـل طبیعـی و زیسـتی هـر
منطقـه مدیریـت شـود.
ایشـان بـا تاکیـد بـر اینکـه ایـران در ردیـف کشـورهای
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به مناسبت والدت حضرت زینب (س)

پنجـم جمادی االول و یا ششـم هجرت ،حضرت زینـب (س) به دنیا آمد.
در بعضـی منابـع تاریخی آمده اسـت :تا چند روز پـس از تولد ،حضرت زینب
(س) نامـی نداشـت و وقتـی حضرت فاطمـه (س) از امی رالمؤمنیـن (ع) علت
تأخیر آن را خواسـت ،امام فرمود« :منتظر هسـتم تا رسـول خدا (ص) نامش
را برگزینـد ».و پـس از این ج ریان پیامبر (ص) به فرمان خـدا نام زینب را ب رای
فرزند فاطمه (س) برگزید.
حضـرت زینـب (س) در سـال ششـم هجـری در خانـه بزرگمـرد تاریـخ،
حضـرت علی (ع) و ب رت رین و شـریفت رین زنان جهان فاطمه زهـرا(س) دیده به
جهان گشـود .وی شـخصیتی اسـت ویژه که در خاندان شـریف نبوی رشـد
یافـت و جامع صفات نیک و پسـندیده و افتخار تاریخ گردیـد .بعد از والدتش
رسـول خـدا (ص) از فاطمـه (س) درخواسـت نمـود فرزندش را نـزد وی بیاورد.
پیامبر(ص) نوزاد را به سـینه چسـبانید و با صدای بلند گ ریسـت ،طوری که
اشـک از گونه های مبارکش س رازیر گشـت .حضرت فاطمه (س) فرمود« :پدر
جـان ،خـدا هیچگاه چشـمان تـان را گ ریان نکنـد این گ ریه ب رای چیسـت؟»
پیامبـر (ص) فرمـود« :دختـرم ،او بـه بالهایـی گرفتـار ایـد و بـا مصیبت ها
و دشـواری هـای جانکاهـی مواجـه مـی شـود .ای پـاره تنـم هرکس بـر او و
مصیبتش بگ رید ،پاداشـش همانند کسـی خواهد بود که بر دو ب رادر او گ ریه
کنـد».در بعضـی منابع تاریخی آمده اسـت :تا چند روز پـس از تولد ،حضرت
زینـب (س) نامـی نداشـت و وقتـی حضـرت فاطمـه(س) از امی رالمؤمنین(ع)
علـت تأخیـر آن را خواسـت ،امام فرمود« :منتظر هسـتم تا رسـول خدا (ص)
نامـش را برگزینـد ».و پـس از این ج ریان پیامبر(ص) به فرمـان خدا نام زینب
را بـرای فرزنـد فاطمـه(س) برگزید .کنیه حضرت زینـب (س) را ام کلثـوم و ام
الحسـن گفتـه اند کـه بعضاً با نـام خواهرش حضـرت ام کلثـوم (س) نوعی
تشـابه بـه وجـود آورده اسـت .دختـر امی رالمؤمنیـن (ع) چون به سـن رشـد
رسـید ،عب داهلل بن جعفر بن ابی طالب وی را به همسـری برگزید .وی از تولد
یافتگان حبشـه و کسـی اسـت که پیامبر درباره اش دعای خیر فرمود .همه
نویسـندگان سـیره ،او را به بزرگواری ،عزت نفس و بخشـش ف راوان سـتوده اند.
ِ
حضرت زینب (س) از عب داهلل صاحب فرزندانی شـد از جمله سـه پسـر و یک
دختر معروف اسـت پسـران او عون و محمد در ک ربال در رکاب امام حسـین
(ع) جهـاد کردند و به شـهادت رسـی دند .عالمه مامقانـی (ره) در کتاب تنقیح
المقـال وقتـی به نام نامی حضرت زینب کبری (سلام اهلل علیها) می رسـد،
مـی گویـد« :زینـب و ما زینب و مـا ادراک ما زینب؟» زینب کیسـت و تو چه
مـی دانـی که زینب کیسـت؟ گویا این جمالت را بر اسـاس سـوره قدر بیان
نمـوده اسـت کـه لیلة القـدر حضرت زینب (سلام اهلل علیها) اسـت .انسـان
وقتـی به ابعاد مختلف شـخصیت ایـن بانوی بزرگ اسلام توجـه می کند.
معمـوال نام گذاری انسـان ها توسـط بسـتگان اتفاق می افتـاد ،حتی اگر
کـه بـه نحـوه نـام گـذاری انبیـا هم توجـه کنیـد ،عمدتاً ایـن گونه اسـت و
پـدران و مـادران نامـی بـرای ایشـان انتخاب مـی کردند .در داسـتان حضرت
م ریـم (سلام اهلل علیهـا) نیـز مادرشـان بـرای او نامـی انتخـاب کـرد «وإنی
سـمیتها م ریـم»؛ آل عمـران -36/اما حضـرات معصومین (علیهم السلام) از
این قاعده اسـتثنا هسـتند و خدای منان ب رای ایشـان نام گذاری کرده اسـت
و جالـب و زیبـا اسـت کـه نام گذاری حضـرت زینب کبری (سلام اهلل علیها)
نیـز بـه انتخـاب الهی بـوده اسـت .حضـرت زینب (سلام اهلل علیهـا) وقتی
بـه دنیـا آمدنـد ،مـادر ارجمندشـان حضـرت فاطمه زهـرا (سلام اهلل علیها)
او را خدمـت پـدر آوردنـد و گفتنـد :ایـن مولود را نـام گذاری کنیـد .حضرت
امی رالمؤمنین(علیـه السلام) فرمودنـد :من بر رسـول خدا (صـل اهلل و علیه و
آله) سـبقت نمی گیرم و حضرت رسـول (صل اهلل و علیه و آله) به مسـافرت
رفته بودند .چون سـه روز گذشـت و آن حضرت از سـفر آمدند ،حضرت علی
(علیـه السلام) عرض کردنـد :یا رسـول اهلل ،خدای متعال دختـری به فاطمه
عطـا فرمـوده ،نامـی بـرای او تعییـن فرمایید .حضـرت فرمودند :مـن از خدا
پیشـی نمی گیرم .جب رئیل نازل شـد و سلام خداوند را به پیامبر رسانید ،و
عـرض کـرد :خداوند نام ایـن کـودک را «زینب» اختیار نموده اسـت .حضرت
در حدیثـی مـی فرماینـد :ادی حقنا کامـل الزیارات ،81/هر کس بر حسـین
(علیـه السلام) گ ریـه کند ،حق مـا را ادا کرده اسـت .هیچ عملـی نمی تواند
حقـوق اهـل بیت (علیهم السلام) را ادا کند و تنها عملی که مـی تواند این
حق را ادا کند ،در سـایه و به لطف گ ریه بر امام حسـین (علیه السلام) اسـت
و ایـن هـم راز و رمـز هـای خـود را دارد و مـی طلبـد که در بحث مسـتقلی
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خطبه های نمازجمعه
شهرستانهای آذربایجان شرقی
مطالبات ای ران در مذاک رات هستهای مشخص است
عضـو مجلس خبـرگان رهبری و امام جمعـه م راغه با بیان اینکه
مطالبات ای ران در مذاک رات هسـته ای روشـن اسـت ،گفت :جمهوری
اسلامی هرگز به فکر سلاح هسـته ای نبوده است.
حجـت االسلام و المسـلمین محمدتقـی پورمحمـدی در
خطب ههـای نمـاز جمعـه اظهـار داشـت :رفـع نیازهـای دارویـی و
دسـتیابی به برخی صنعت های مسـالمت آمیـز از جمله اقدامات
ایـران در حـوزه هسـته ای اسـت.
وی بـه مذاک رات وین و کمیسـیون مشـترک برجام اشـاره و بیان
کـرد :مذاکـره کننـدگان ارشـد کشـورمان در تالشانـد بـا مذاکـرات
تح ریـم هـا برداشـته شـوند ،اما شـاید زمان بر باشـد و نبایـد انتظار
داشـته باشـیم در یک جلسـه تح ریم ها برداشـته شـود.
پورمحمـدی بـا تاکید بر اینکـه مواضع جمهوری اسلامی کامال
مشـخص اسـت ،افـزود :خواسـته جمهوری اسلامی ای ران برداشـتن
تمامـی تح ریـم هـای ظالمانـه اسـت چ راکه ایـن تح ریمهـای یک
جانبـه از سـوی آم ریکا وضع شـده اسـت.
وی اضافـه کـرد :متاسـفانه در داخل نیز برخی نیروهای خودسـر
بهانـه بـه دسـت اروپایی هـا دادند تا آنان با آم ریکا همسـو شـوند.
پورمحمـدی ادامـه داد :آن کشـورهایی هم که از حقوق بشـر دم
مـی زننـد و حتـی از حقـوق حی وانات دفاع مـی کنند چـرا باید در
مقابـل جنایات و تح ریـم های طالمانه از جمله تح ریم هـای دارویی
سکوت کنند.
دولت عالوه بر خنث یسازی تحری مها به رفع آنها هم
توجه دارد
امام جمعه هشـترود گفت :دولت سـیزدهم عالوه بر خنث یسازی
تح ریمهـا بـه رفـع آنها هـم توجـه دارد و هدف از حضور کشـورمان
در دور جدیـد مذاکرههـا نیز رفع تح ریمهای ظالمانه اسـت.
حجتاالسلام حسـن جعف ریـان در خطب ههـای ایـن هفته نماز
جمعه هشـترود افـزود :طرف غ ربی بـه دنبال مذاکرههای هسـتهای
اسـت اما دولـت در این زمینه رهنمودهای رهبـری را دنبال م یکند.
امام جمعه هشـترود با تب ریک ف را رسـیدن  ۱۶آذر و روز دانشـجو نیز
گفت :در این روز جنبش دانشجویی ورق جدیدی در تاریخ استکبارستیزی
کشـور ثبت کرد و به الگویی ب رای دانشـجویان تبدیل شد.
وی افـزود :جنب شهای دانشـجویی در همـه دهههای قبل و بعد
از انقلاب نقـش تاثیرگذاری داشـتهاند ،اما باید ایـن جنب شها عالوه
بـر مطالب هگـری ،در تغییر برخی فرهنگهـا از جمله عدالتمحوری
و رفع مشکالت کشـور کوشاتر باشند.
خطیـب جمعـه هشـترود تاکید کـرد :جنب شهای دانشـجویی
باید همواره نگاهی به قله آرمانهای انقالب اسلامی داشـته باشـند
و تحـت زعامت رهبـری حرکت کنند.
امام جمعه ملکان :مطالب هگری از وظایف اصلی جنب شهای
دانشجوییاست
امـام جمعه ملکان مطالب هگـری را از وظایـف اصلی جنب شهای
دانشـجویی خوانـد و گفـت :الحمداهلل امروز دانشـجویان کشـورمان
بـه عنـوان افسـران جوان انقالبـی و اسلامی در صحنههای مختلف
حضـور فعالـی دارنـد و مدافـع آرمانهـای ارزشـی و از جمله اسلام،
قرآن و انقالب اسلامی هسـتند.
حجتاالسلام حافـظ زمانـی در خطب ههـای نمـاز جمعـه ایـن
هفتـه ملـکان ضمـن گ رامی داشـت  ۱۶آذر «روز دانشـجو» ،آن را روز
بیـداری دانشـجویان و اظهارنظـر و اظهـار قـدرت آنان عنـوان کرد و
اظهار داشـت :در  ۱۶آذر سـال  ۱۳۳۲سه دانشجوی معترض به علت
اعلام مخالفـت خـود با اسـتکبار جهانی و اعتـراض بـه ورود معاون
وقـت رئی سجمهـوری آم ریـکا به ای ران ،جـان خود را فـدا کردند اما با
آن خونهـا شـالوده انقلاب را ریختند.
وی بـا بیـان اینکـه ایـن اعتـراض شـالوده و پی انقالب اسلامی
را محکـم کـرد ،افـزود :از سـال  ۱۳۳۲تـا  ۱۳۵۷ایـن ریشـه به درخت
تنومند بهمن سـال  ۱۳۵۷تبدیل شـد و سـرانجام انقالب اسالمی به
رهبری بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره)
و اتحـاد و حمایـت ملـت ای ران به پیروزی رسـید.
خطیـب جمعـه ملـکان در ادامـه بـه مذاکرههای هسـتهای نیز
اشـاره کـرد و خطـاب به تیـم مذاکرهکننده کشـورمان و کشـورهای
اروپایـی بیـان کـرد :کشـور مـا در مذاکرههـای قبلـی در خصـوص
مسـائل هسـتهای گفتگو کرده و به تعهدات خود نیـز عمل کرده و
لـذا مذاکرههـای فعلی تنها باید در راسـتای رفع تح ریمهای ظالمانه
علیـه ملت ای ران باشـد.
مشکالت اقتصادی با اتکاء به ظرفیت های داخلی قابل
حل است
امـام جمعـه بسـتان آبـاد گفت :مشـکالت اقتصـادی موجـود با
اتـکاء بـه ظرفیـت هـای داخلـی قابل حل اسـت.
حجـت اسلام عب دالغفـار غفاری در خطبـه های ایـن هفته نماز
جمعـه بسـتان آبـاد با اشـاره بـه اظهار نظرهـا در مـورد گـره خوردن
مشـکالت اقتصـادی بـه خـارج از کشـور گفـت :برخـی از مشـکالت
اقتصادی ریشـه داخلی داشـته و می توان با اسـتفاده از ظرفیت های
داخلـی آنها را حـل کرد.
وی بـا اشـاره بـه حضور تیـم  ۴۰نفری ایـران در مذاکـرات وین و
شـروع مذاک رات برجامی گفت :انرژی هسـته ای حق مسـلم ما بوده
و مذاکـرات در راسـتای رفـع تح ریم هـا و خنثی کردن آنهـا با اقتدار
تمام ادامـه خواهد یافت.
وی از مشـکالت در حـوزه راه هـای روسـتایی این شهرسـتان نیز
سـخن گفت و افزود :متاسـفانه آسـفالت برخی از راه های روسـتایی
تخ ریـب و باعـث بـروز تصادفـات جـاده ای و مشـکالت زیـادی ب رای
مردم شـده اسـت.

اهم بازديد و ديدارهاي مردمي نماينده ولي فقيه
در آذربايجان شرقي در هفته جاری

حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی
و امام جمعه تبریز در مراسم افتتاح آزمایشگاه
اداره کل دامپزشکی استان

فرازی از وصیت نامه شهدا

اقامهنمازبرپیکرجانباز 70درصدمدافعحرمشهید
حاج صمد فاتح نژاد به امامت نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی
وامامجمعهتبریز

ایجاد امنیت دریایی تنها با مشارکت
کشورهای منطقه ممکن است
دیدار اعضای شورای مرکزی جامعه اسالمی
دانشجویان دانشگاه تبریز با نماینده ولی فقیه
در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

دیدار نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز
با اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
آذربایجان شرقی

دیدار نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی
و امام جمعه تبریز با مربیان و متربیان حلقه های بصیرت
بسیج خواهران استان

عیادت نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه
تبریز از مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) استان
که توسط جراح و پزشک تبریزی بصورت رایگان عمل
جراحی شده اند

دیدار اعضای ستاد برگزاری کنگره نکوداشت استاد عابد
تبریزی و رونمایی از پوستر کنگره
با حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی
و امام جمعه تبریز

دیدار مدیرکل بهزیستی و روسای تشکل ها و اعضای
هیئت مدیره انجمن های فعال در حوزه افراد دارای
معلولیت با نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی
و امام جمعه تبریز

دیدار نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی
و امام جمعه تبریز با مربیان و متربیان حلقه های بصیرت
بسیج برادران استان

رو نمایی از سند ثبت ملی اعزام نیرو به جبهه در سپاه ناحیه
غدیر تبریز با حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی
و امام جمعه تبریز

خب رنگارآدینهتب ریز:
امیـر «عباسـی» گفـت :ایجاد امنیـت دریایـی تنها با حضـور نیروی
دریایـی کشـورهای منطقـه ممکن بوده و وجود نیروهای سـایر کشـورها،
مشـکلآف رین اسـت؛ چـرا که آنان بـه دنبال منافع خودشـان هسـتند.
امیـر دریـادار دوم دکتـر «رضـا عباسـی» مدیـرکل حفـظ آثار و نشـر
ارزشهـای دفـاع مقـدس آذربایجـان شـرقی ،پیـش از خطب ههـای نمـاز
جمعه این هفته تب ریز ،اظهار داشـت :بعد از شـروع جنگ تحمیلی ،مقرر
شـد نیـروی دریایـی ارتش با همـکاری نیروی ه وایی ،عملیـات مهمی در
شـمال خلیج فارس انجام دهد .کشـور ع راق در آن دوران از نظر اقتصادی
وابسـته بـه نفت بود کـه طی این عملیات ،دو سـکوی نفتـی مهم ع راق
بـه نامهای «البکـر» و «العمیه» منهدم شـدند.
وی افـزود :بـا اج رای موفـق این عملیات ،میلیاردها دالر به تأسیسـات
و اسـکلههای ع راقـی خسـارت وارد شـد و علاوه بـر غیـر ممکن شـدن
صـادرات نفـت 90 ،درصـد تـوان رزمـی نیـروی دریایی دشـمن بعثی نیز
از بیـن رفت.
امیـر عباسـی با اشـاره بـه دفـاع  34روزه نیـروی دریایی از خرمشـه ر،
گفـت :نیـروی دریایـی به هم راه سـایر نیروهای جان بر کف ،از خرمشـهر
دفـاع کـرده و اجـازه نـداد تا س رنوشـت جنگ طـور دیگری رقـم بخورد.
وی ادامـه داد :امـروز نیـز نیـروی دریایی مـا توان رزمی باالیی داشـته و
همچنیـن به تکنولوژی سـاخت تجهیـزات مختلف دفاعی دسـت یافته
اسـت و عملکـرد موفقـی در ت ربیـت نیروی انسـانی بر اسـاس شـاخص
معنویت و والیتمـداری دارد.
امیـر عباسـی بـا اشـاره بـه موفقی تهـای نیـروی دریایی کشـورمان،
توضیـح داد :دزدان دریایـی تاکنـون موفق بـه دزدیدن کشـت یهای ای رانی
نشـدهاند و در مبـارزه بـا تروریسـم دریایـی ،به سـایر کشـورها هم کمک
کردهایـم.
وی بـا اشـاره به تأکی دات رهبر معظم انقالب در خصوص دیپلماسـی
دریایـی ،بیـان کـرد :به تازگی نیـروی دریایـی ایـران در رژه نیـروی دریایی
روسـیه در سـن پترزبـورگ شـرکت کرد .ایـن مأموریت ب ینظیـر در تاریخ
کشـورمان 134 ،روز و بـدون هیـچ گونـه پشـتیبانی و با اسـتقالل کامل
انجام شـد.
امیـر عباسـی خاط رنشـان کـرد :ایجاد امنیـت دریایی تنهـا با حضور
نیـروی دریایـی کشـورهای منطقـه ممکـن بـوده و وجود نیروهای سـایر
کشـورها مشـکل آف ریـن اسـت چ را کـه آنـان به دنبـال منافع خودشـان
هستند .
وی تأکیـد کـرد :نیـروی دریایـی ارتـش و نیـروی دریایـی سـپاه
پاسـداران مکمـل هـم بـوده و همچـون دو بـازوی توانمند از کشـورمان
دفـاع م یکننـد.
مدیـرکل حفـظ آثار و نشـر ارزشهای دفاع مقدس آذربایجان شـرقی
خاط رنشـان کـرد :حفـظ آثار و دفاع مقدس و نشـر فرهنـگ واالی ایثار و
شـهادت در بین نسـل کنونی وظیفه ماسـت و در این بین به کمک و
هم راهی پیشکسـوتان عرصه ایثار و شـهادت نیاز داریم.
وی ،دفـاع مقـدس را دانشـگاه جنـگ دانسـت و گفـت :تأثیـرات
آموختههایمان از این دانشـگاه جنـگ در جبهه مقاومت نیز نمایان بود.
مـا زمانـی حتی سـیم خـاردار نداشـتیم ،ولی اکنـون بـه برکت همین
دفـاع مقـدس از نظـر تجهی زات و تکنولـوژی دفاعی حرفـی ب رای گفتن
داریم.
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مذاکرات وین برای حذف

زینب (س) در نگاه اندیشمندان

کامل و تضمین شده تحریمهاست
ادامه از صفحه اول

دارای بحـران آبـی قـرار دارد ،اظهـار داشـتند :ایـران همواره
بـا مسـئله تنشهـای آبـی مواجه اسـت .در شـرایط فعلی
آبخیـزداری سـریعترین و بهتریـن و در حـال حاضر مقرون
بـه صرفهتریـن راه ب رای نجات کشـور از کم آبـی آبخیزداری
است.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان با بیـان اینکه
ایـران در کم ربنـد خشـک و نیمه خشـک دنیا با متوسـط
بارندگـی  ۲۵۰میلیمتـر قـرار دارد ،گفتنـد :با این تفاسـیر
ای ران یک سـوم متوسـط جهانی بارندگی داشـته و شاخص
تبخیر آب در آن در مقایسـه با متوسـط جهانی سـه ب رابر
باالتر اسـت.
خطیـب نماز جمعه تبریـز با تاکید بر تامیـن اعتبارات
الزم بـرای انجـام عملیـات آبخیـزداری در حوزههـای آبخیز
کشـور افزودنـد :کارشناسـان معتقدنـد بهتریـن راه بـرای
نجـات کشـور از تنـش آبـی ،آبخیـزداری بـه عنـوان یکـی
از مهمتریـن راههـای مدیریـت منابـع آب اسـت کـه در
پیشـگیری از مخاطـرات سـیل نیـز بایـد مـورد توجـه ق رار
گیرد .
امـام جمعـه تبریـز در بخـش دیگـری از سـخنان خـود
بـا انتقـاد از کـم بـودن تعـداد پروازهـای تبریـز بـه نجف و
همچنیـن بـاال بـودن قیمت بلیـط این پـرواز ادامـه دادند:
طبـق اظهـارات مدیـرکل فرودگاههـای آذربایجـان شـرقی
تعـداد پروازهـای خارجـی از تبریـز تنهـا بـه کشـور ترکیه
ی که متأسـفانه تنها یک
 ۱۸پـرواز در هفتـه اسـت در حال 
ف اشـرف وجـود دارد.
پـرواز از تبریـز بـه نج 
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیه اسـتان ادامـه دادند:
ت زمـان پـرواز تبریز بـه اسـتانبول  ۲تا  ۲.۵سـاعت اما
مـد 
ی کـه بلیـط
تبریـز بـه نجـف یـک سـاعت اسـت در حالـ 
ف اشـرف بسـیار گ ران
ترکیـه نسـبتاً ارزان ،امـا بلیـط نجـ 
اسـت ب ه طوریکـه زائرین نجف و ک ربال تقریبـاً در حدود ۱۰
میلیـون تومـان بایـد پول بلیـط پرداخـت کنند.
ایشـان خطاب بـه مسـئوالن م ربوطه گفتند :آیـا انصاف
اسـت کـه بـا زائـران اباعبداهللالحسـین(ع) اینگونـه رفتـار
شـود؟ من از آقای اسـتاندار ،نمایندگان مجلس و مسـئوالن
سـازمان حـج و زیـارت م یخواهـم مشـکالت م ربـوط بـه
زائـران ک ربلا را حـل کنند تا ایـن عزیزان بتواننـد ب هراحتی
بـه سـفر زیارتی خـود اعزام شـوند.
خطیـب نمـاز جمعـه تبریـز بـا گ رامیداشـت روز
جهانـی معلـوالن و بـا اشـاره بـه مشـکالت این قشـر در
ترحـم بـه ایـن
سـطح جامعـه؛ توجـه بیشـتر بـه دور از ّ
قشـر را خواسـتار شـده و گفتنـد :مسـئولین شـهرداری،
بانـک هـا و ادارات بـرای رفـاه حـال معلوالن اقـدام کنند
و زمینـه حضـور آسـان آنهـا را در محـل هـای مختلـف
شـهر و ادارات ف راهـم کننـد.
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان در خصوص
روز معلـوالن نیـز گفتنـد :از مسـئولین م یخواهم نسـبت
بـه معلولیـن توجـه بیشـتری داشـته باشـند .ایـن عزیزان
ترحـم نم یخواهنـد بلکـه توجـه م یخواهنـد .شـهرداری
بایـد بـرای ایجـاد بسـتر و بهبـود رفتوآمـد معلولیـن در
خیابانهـا و پیادهروهـا اقدامـات الزم را انجـام دهـد.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان ادامـه دادنـد:
ایجـاد زمینـه اشـتغال از دیگـر مسـائلی اسـت کـه در
خصـوص معلـوالن ،مسـئوالن بایـد توجـه خاصـی بـه آن
داشـته باشـند.
ایشـان ادامه دادند :ب رای نابینایان ،ناشـنوایان و معلولین
ذهنی در ادارات و سـازمانها اشـتغال ایجاد شود.
امـام جمعـه تبریـز در بخـش دیگـری از خطب ههـای
نمازجمعه با تبریک ف رارسـیدن ۱۶آذر روز دانشـجو گفتند:
دانشـجویان و دانشـگاهیان از جملـه نیروهایـی بودنـد که
همـواره در بحث مبارزه با اسـتکبار و پیـروزی انقالب نقش
ی کـه مبارزات دانشـجویان
بسـیار مهمـی داشـتند ب ه طور 
بـا آمریـکا در بحـث ماجـرای نفـت ،انقلاب سـفید،
کاپیتوالسـیون ،مخالفـت دانشـجویان بـا نفـوذ اقتصـادی
تیـم آمریکایـی و تسـخیر النـه جاسوسـی رفتارشناسـی
دانشـجویان را نشـان م یدهـد.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی بـا
بیـان اینکـه ایـن دانشـجویان بودنـد کـه جنـگ را
اداره کردنـد ،افزودنـد :شـهید باکریهـا ،همتهـا،
متوسـلیانها همگـی دانشـجویان جوانـی بودنـد
کـه راهـی جبهههـا شـدند و جنـگ را اداره کردنـد
همچنیـن در عصـر حاضـر نیـز دانشـجویان در قامـت
مدافعـان حـرم و مدافعـان امنیـت ،مبـارک بـودن این
شـجره طیبـه را نشـان دادنـد.
امـام جمعـه تبریـز گفتنـد :دانشـجویان مدافـع حـرم،
دانشـجویان شـهید امنیـت و شـهدای عرصـه سلامت
همگـی نشـان از پویا بودن و هوشـیاری قشـر دانشـجو در
مسـائل کشـور بـوده اسـت.

ناصر ستارزاده
او تولّد یافت طنازی کند

با الفبای جنون بازی کند

او تولّد یافت گردد نور عین
تا شود سرمست از جام حسین(ع)
او تولد یافت تا زینب شود
در سخن ّ
علمه مکتب شود
کیست زینب عامل تکمیل عشق
بعد زه را ،فارغالتحصیل عشق
او به بحر عشق نوح ک ربالست
عشق او فتحالفتوح ک ربالست
خلق را زینبشناسی نیست نیست
فاطمه داند که زینب کیست کیست()1
حضرت زینب(س) پنجم جمادی االول سال پنجم هجرت در شهر
مدینه و در دودمان مبارکی که سه تن از فرزانگان عرصه معنویت و
شایســتگان درگاه ربوبیت ،یعنی محمد(ص) (پیامآور وحی) علی(ع)
(پاســدار آیات وحی) فاطمه(س) (مفسر آیات وحی) وجود داشت ،پا
به عرصه گیتی نهاد .ایشان در سال  17هجری با فرزند رشید (جعفر
طی ار) جناب عبداله که عموزادهاش بود ازدواج کرد و رهآورد این پیوند
ّ
خجسته و مبارک چهار فرزند پسر بنام (علی ،محمد ،عون ،عباس) و
یک دختر به نام (امکلثوم) بود)2(.
حضرت زینب(س) تجسمی از شجاعت ،معلمی ب رای عفت ،الگویی
ب رای صبر و اســتقامت و نیز عال یترین سرمشق ب رای پیروان امامت
و والیت به شمار م یآید ،هموکه تا همیشۀ تاریخ ،شرف ،شهامت و
عفت مدیون اوست و انسانیت ،شاگرد مکتب آزادی و عفاف او؛ بزرگ
بانویی که پیروان و شــیفتگان با افتخار نام او را به عنوان آموزگاری
برجســته و الگویی شایســته به زبان م یآورند و سطر سطر زندگی
نورانی او را به عنوان زیباترین درس مرور م یکنند.
در این نوشتار به برخی از مطالب زیبا و نکات دلنشین نویسندگان
گ رانمایه و اندیشــمندان فرزانه پی رامون شخصیت معنوی و نورانی
حضرت زینب (س) اشاره کوتاهی م ینمائیم:
یک دهان خواهم به پهنای فلک
تا بگویم وصف آن رشگ ملک
ور دهان یابم چنین و صد چنین
تنگ آید در فغان این حنین
این قدر گر هم نگویم ای سند
شیشۀ دل از ضعیفی بشکند)3(.
 -1اسوه صبر و آموزگار استقامت
اندیشمند گ رانمایه مرحوم آیتا ...غروی اصفهانی دربارۀ شخصیت
مقدس حضرت زینب(س) چنین م ینویسد:
«چهرهام را به جهت قبلۀ خالیق متوجه ســاختم ،به سوی همان
بانویــی که مکه به وجود او فضیلت یافــت ،همان بانویی که نقطه
مرکزی دایره جهان در دو قوس صعودی و نزولی اســت ،بانویی که
در قوس نزولــی کعبۀ مصائب و حوادث تلــخ و در قوس صعودی
قبلۀ همه خالیق اســت .در عوالم ملکوت اعالء امالکتاب است و در
صحنههای بال و رنج ،مادر مصیب تهاست.
پروریدۀ مخزن قداســت و طهارت در وقار و عفاف و شــرم اســت
مثال او زینب(س) همچون گنج پنهان به وســیله پوشــش ،حیا و
عفت است.
او در بلند همتی و استقامت در ب رابر دشواریهای ناگوار ،هم راز و
همنوا و همط راز پدرش علی علی هالسالم است.
صبر زینب(س) در ب رابر مصائب شکننده ،آنچنان در سطح باالیی
اســت که از عجایب و شگفت یها م یباشد ،بلکه جای آن دارد که به
معجزهها بپیوندد ،زی را دیگ ران از چنان استقامتی عاجز هستند .چ را
که زینب(س) عصاره و گل سرسبد مقام والیت عظمی است ،همان
والیتی که وسعت و عمق آن ب ینهایت است)4(.
 -2والیت معنوی و توکیلی زینب علیهاالسالم
شــهید واالمقام آیتا ...عبدالحسین دســتغیب پی رامون موضوع
والیت معنوی حضرتش چنین عبارتی دارد:
«حضرت زینب(س)» به مقامی رسید که با شواهد تاریخی م یتوان
گفت وی به نوعی از مقام عصمت دســت یافت .از او خطا و گناهی
دیده نشــد و در تمام ابعاد زندگی به محور تقوی و مدار زهد حرکت
کرد .زهــد ،تقوی و پیروی محض او از خــدا ،پیامبر گ رامی و امام
زمانش او را به مقامی رســاند که امام حسین(ع) در لحظههای آخر
حیاتش او را به دلیل بیماری امام سجاد(ع) نائب خاص خود ق رار داد
و کارها را به خواهرش واگذار کرد ،این حرکت امام ،بیانگر مقام واالی
زینب(س) و برخورداری او از والیت توکیلی است)5(».
از نشانههای دیگر برخورداری زینب(س) از والیت معنوی این است
که آن بانو (مستجابالدعوه) بود و چه بسیار مردم گرفتار و دردمند
که محضر حضرت زینب(س) م یآمدند و از وی ب رای اجابت دعایشان
ت دعا م یکردند.
درخواس 
شــخصی از آیتا ...سیدابوالحسن اصفهانی خواست جمالتی به
تبرک ب رای دیگ ران نقل نماید .سید فرمود:
عنوان ّ
«به مردم بگو :هر زمان حاجتمند شدند خدای متعال را به عظمت
زینب قســم دهند؛ تا خداوند حاجتشان را برآورد؛ زی را زینب(س) نزد
خداوند بسیار آبرومند است».
جمالالســالکین ســیدبن طاووس از علمای برجســته شیعه و
نویسندگان قرن هفتم هجری در کتاب لهوف پی رامون والیت معنوی
و تکوینی زینب(س) م ینویسد:
زمان ورود کاروان اســرا به کوفه که مردم آن ســرزمین تماشــگر

سرهای مقدس شهدا و دخت ران خاندان رسالت بودند وقتی حضرت
خواست خطبه بخواند به حاض ران اشاره کرد و فرمود:
اُسکتوا یا اهل الکوفه! فارتّدت النفوس و سکنتاالج راس کان ّها تفرغ
من لسان امی رالمومنین علی هالسالم
در آن هنگام نفسها در سینهها حبس شد و زنگهای کاروان آرام
گرفتند)6(.
شــاعر خوش ذوق مرحوم انور اردبیلی در ایــن زمینه چه عالی
سروده است:
مین اوچ یوز ایلدن آرتخدی ایدوبدی خطب های ای راد
کالمین تجزیه تحلیل ایدر هر عارف و استاد
نه تنها دوست؛ دشمنلر دیر زه را ایوین آباد
سخنسنج و مورخ واله گفتار زینبدی()7
 -3نابغهای ب یبدیل در خاندان رسالت
فقیــه و حکیم عالی قــدر حضرت آیتا ...ســیدرضا صدر(ره) در
مقدمهای به کتاب ارزشــمند [بانوی ک ربال زینــب(س)] در رابطه با
حضرتش چنین عبارتی دارد:
زینــب(س) یکتا زنی کــه نه تنها در زنان ،بلکــه در مردان عالم،
کمتر نظیرش را م یتوان دید .توانا بانویی که عال یترین نمونهای از
شهامت و دلیری ،دانش و بینش ،کفایت و خردمندی ،قدرت روحی و
تشخیص موقعیت بوده و هر وظیفهای از وظایف گوناگون اجتماعی
را که به عهده گرفت ،به خوبی انجام داد .دانشــمند بانویی که باید
مردان جهان از خوان تعلیماتش بهره برگی رند و از خرمن کماالتش
خوشهها بچینند.
او بانوی بانــوان ،زینب ،دختر امی رالمومنین بود .تاریخ ،خانوادهای
ماننــد خانــوادۀ کوچک علی(ع) ســراغ نــدارد که تمــام اف راد آن
شخصی تهایی باشند که در مســیر تاریخ تاثیری عمیق داشته و
تحولی فوقالعاده ایجاد کرده باشــند ....زی را همۀ اف راد آن از بزرگان
جهان م یباشند:
علی(ع) بزرگ است ،زه را(س) بزرگ است ،حسن و حسین(ع) بزرگ
است ،زینب بزرگ است)8(....
 -4زینب(س) برترین پاسدار حماسۀ عاشورا
دکتر آنتون بارا ،نویســنده هوشــمند و خوشذوق مسیحی که
شــیفته و دوستدار خاندان نبوت است و آثار علمی ارزشمندی دارد
از آن جمله «حســین(ع) در اندیشه مســیحیت و زینب(س) فریاد
فرمند»؛ در مقدمه کتاب «زینب(س) فریاد فرمند» چنین م ینویسد:
بیســت و پنج ســال به بررســی و مطالعه زندگی بانوی ارجمند
«زینب(س)» پرداختم تا کتابی در این زمینه بنویســم! زی را بررسی
همۀ ابعاد شــخصیت زینب(س) و احاطه بر همه موضعگیریها و
نقش سازندۀ او در حرکت انقالبی ب رادرش ،از توانای یهای من بیشتر
اســت بدین جهت هر چه در ژرفای وجود این بانوی فرزانه و مه ربان
ی م ینمایم احساس تقصیر و کوتاهی م یکنم.
غور و بررس 
 ...اسالم آغازش محمدی و استم رارش حسینی(ع) است ،و حماسه
ک ربال آغازش حسینی(ع) و پایانش زینبی است)9(.
 -5زینب(س) زیباترین پرستار ک ربال
دکتر عائشــه بنتالشاطی محقق ژرفاندیش و نویسنده برجسته
ســنی مذهب که قریب شصت اثر علمی و تحقیقی در زمینههای
گوناگون دارد در کتاب ارزشــمند (السیده زینب عقیله بن یهاشم)
شــخصیت واالی حضرت زینب(س) و وظیفه بســیار بزرگ او را در
پرستاری از بازماندگان حادثه عاشورا این گونه ترسیم م ینماید:
تشی ع
 ...عاشــورا باالترین و موثرترین حادثهای اســت که مذهب ّ
را بنیاد کرده و آن را مســتحکم و پابرجا ق رار داده ،خونی که در آن
کشــتار جانگداز ریخته شد ،تاریخ سیاسی و مذهبی ما را به رنگ
خون درآورد ،که ما آن را در قتلگاههای فرزندان ابوطالب و مجاهدات
شیعیان م یبینیم...
 ...و اما زینب(س) نخستین بانویی بود که در آن ساعت خط رناک
نمایان گردید تا مجروحان را پرستاری کند و با محتض ران هم دردی
نماید ،و ب رای ق ربانیان و شهیدانی که قطعه قطعه و پاره پاره در آن
بیابان افتاده بودند و مرغان هوا و درندگان وحشــی پیکرهایشان را
م یجویدند ،بسوزد و اشک بریزد .چه عالی سرودهاند:
عصر عاشورا به دور خیمهها خطی کشید
کودکان را گفت اینجا پادگان زینب است
افسر و سرهنگ و س رلشگر ندارد پادگان
ّ
کل نیروهای اینجا کودکان زینب است
کاخ استبداد را با منطقش وی ران نمود
تیغ حیدر بسته گویا بر زبان زینب است.
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به مناسبت والدت حضرت زینب (س)
ادامه از صفحه اول
بیـان گردد.
معـروف اسـت زینب به معنای زینـت پدر (زین اب) اسـت .حضرت زینب
(سلام اهلل علیهـا) وارث فصاحت و علم و شـجاعت و ایمـان و قدرت مناظره
امـام علی(علیه السلام) اسـت و او این ویژگـی ها را در ج ریـان حوادث ک ربال
ارائـه داده اسـت .راوی مـی گویـد؛ وقتـی حضـرت زینـب (سلام اهلل علیها)
در کوفـه آن خطابـه بلنـد و بـاال را خوانـد ،بشـیر بـن خزیـم األسـدی مـی
گویـد :ونظـرت إلـی زینب بنت علی یومئـذٍ ،ولـم أر خفـر ًة واهلل أنطق منها!
تفـرع من لسـان أمی رالمؤمنیـن علی بن أبـی طالب (علیه السلام)؛
کأنهـا ّ
اللهـوف192/در مجلـس ابن زیاد ،زینب خطبـه ای خواند که ما گمان کردیم
علـی سـخن مـی گویـد ،لحـن صـدا ،علم ،شـجاعت و همـه ویژگـی های
علی(علیـه السلام) را در او دیدیم.
معنـای دومـی کـه اهـل لغـت بـرای «زینب» بیـان نمـوده انـد؛ درخت
تنهـای تنومنـد ،تنهـای در بیابـان اسـت؛ به راسـتی حضرت زینب (سلام
اهلل علیهـا) شـجره طیبه اسـت .در آیه  24سـوره اب راهیم ،چهـار ویژگی ب رای
شـجره طیبـه بیان شـده اسـت ،ألـم تر کیف ضـرب اهلل مث ً
ال کلمـ ًة طیب ًة
ثابت و فرعها فی السـماء؛ و حضرت زینب (سلام اهلل
کشـجر ٍة طیب ٍة أصلها ٌ
علیها) شـجره طیبه اسـت و میوه هایی که ب رای جامعه بشـریت داده است،
میـوه چهـار فصل اسـت و غیر شـیعه هـم از این میـوه ها بهره مـی برد.
نقل اسـت که حضرت علی(علیه السلام) به حضرت زینب کبری (سلام
اهلل علیهـا) در زمانـی کودکـی فرمودند :بگو یک! او گفت :یـک .حضرت ادامه
دادنـد :بگـو دو! زینب (سلام اهلل علیها) نگاهی به پدر کـرد و گفت :خجالت
می کشـم بـه زبانی که گفتم یـک ،بگویم دو!
ویژگیهای برجست ه حضرت زینب(س)
نم یتوان تمام ابعاد شـخصیتی ،حضرت زینب (س) ،را شـناخت؛ چ راکه
ایشـان دارای شـخصیت واالیی همچون پدرشـان هسـتند .وقتی نامشان به
معنـای زینـت پدر اسـت ،بناب راین ب رای شـناخت حضـرت زینـب (س) باید
حضرت علی (ع) را شـناخت .اگر پدر را نتوانیم بشناسـیم ،بناب راین شـناخت
حضـرت زینـب (س) میسـر نیسـت .آنچـه کـه در تاریـخ از حضـرت زینب
(س) گفتـه شـده اسـت ،تا حدی جایـگاه باالی ایشـان را نشـان م یدهد .در
مقاطعی از تاریخ شـخصیت حضرت (س) بیش از پیش ظهور و بروز داشـته
اسـت .مثلا در واقعـهی عاشـورا یا پـس از آن در دوران اسـارت ایـن اتفاق رخ
داده اسـت .نکتـهای کـه بایـد به آن توجه شـود ،این اسـت کـه فعالیتها و
ت های حضرت زینب (س) پیش از واقعهی عاشـورا سـبب شـده اسـت
عباد 
کـه در آن برهـهی حسـاس ایشـان این گونه ب رای اسلام زحمت بکشـند و
از عزیزانشـان بگذرند .بهت رین وسـیله ب رای شـناخت حضرت زینـب (س) در
طـول زندگیشـان جمالتی اسـت که معصومـان به ویـژه امام زیـن العابدین
(ع) دربارهی عقیلهی بنی هاشـم (س) بیان فرمودند .ایشـان گفتند حضرت
زینـب (س) عالمـهای هسـتند که معلم نداشـتند .یعنی ایشـان عالمانه و
عاقالنـه رفتـار میکردند .وقتی عقیله بنی هاشـم (س) در کوفه بودند ،زنان
کوفـه م یگفتنـد ،مـا این زن را میشناسـیم؛ مـا پای درس تفسـیر و قرآن
ی دهد که حضرت زینب (س) با وجود
شـان مینشسـتیم .اینها نشـان م 
ت های
اینکه جزو  ۱۴معصوم نیسـتند ،اما انسـان ارزشـمندی بودند و فعالی 
مهمـی در آن زمان ب رای شـکوفایی اسلام انجـام دادند.
عاقالنهوعالمانه
همـهی ایـن ویژگـیهـا به همـان عالم شـدن از جانب خداسـت .ایشـان
عاقالنه بودن و عالمانه بودن شـان از سـوی خداست .ایشان در میان معصومان
یعنـی حضـرت زهـرا (س) ،امی رالمومنین (ع) ،امام حسـن (ع) و امام حسـین
(ع) رشـد پیـدا کردنـد .ایـن جایـگاه واالی معنوی به همین سـبب در ایشـان
وجـود دارد .نکتـهی دیگـر در خصوص عاقله بودن ایشـان اسـت کـه آن را هم
معصـوم در خصـوص ذکـر کـرده اند .امـام باقر (ع) لقب عقیلهی بنی هاشـم
را بـرای آن حضـرت بیـان کـرده انـد .عقیله صفت مشـبهه اسـت .یعنی این
صفـت در وجـود مقدس حضـرت زینب (س) ثابت و ذاتی اسـت و در شـرایط
مختلـف تغییـر نم یکنـد .آن قـدر عقیلـهی بنی هاشـم (س) ،شـخصیت
مهمـی هسـتند کـه سـید بـن طـاووس در لهـوف ذکر مـیکند ،در شـب
عاشـورا ،یکـی از وصایـای امـام حسـین (ع) بـه خواهرشـان حضـرت زینـب
(س) ،ایـن بـود کـه حضـرت زینـب (س) این امام معصـوم را در نماز شبشـان
دعـا کنـد .همـهی مـا زیـر قبـهی امـام حسـین (ع) مـیرویـم کـه حاجت
روا شـویم ،امـا خـود امـام حسـین (ع) از حضـرت زینـب (س) مـیخواهنـد
دعای شان کنند .همه از امام حسین (ع) التماس دعا دارند ،ایشان از خواه ر.
منبع:
زندگانی حضرت زینب (س) از والدت تا شـهادت  -عالمه آیت اهلل سـید
محمد کاظم قزوینی  -انتشـارات مهر یاس شـمیم  -سال 1394
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مفاخر مذهبي
حضرت آیت اهلل العظمی
سیدشهاب الدین حسیتی مرعشی نجفی
حضـرت آیـت اهلل العظمـی
سیدشـهاب الدیـن حسـینی
مرعشـی نجفـی فرزندآیـت اهلل
سـید محمود مرعشـی از اعاظم
علمـا و اکابـر فقهـا و م راجـع
معظـم تقلیـد شـیعه در قـرن
چهاردهـم هجـری قمری اسـت.
نیـای وی از تب ریـز بـه شـهر
مقـدس نجـف اشـرف مهاجرت
کردنـد و در آن شـهر اقامـت
گزیدنـد.
در بیسـتم صفـر 1276ش .در نجـف اشـرف دیـده بـه جهـان گشـود
مقامـات و سـطوح عالی علـوم اسلامی را از پدربزرگوارش و شـیخ م رتضی
طالقانـی ،شـیخ نورالدیـن شـافعی و...آموخت.
سـپس بـه حـوزه علمیه تهـران رفت و علـوم عقلـی را از اسـتادان آنجا
ف راگرفـت .وی از جامـع ت ریـن عالمان دینی قرن اخیر به شـمار می رود که
علاوه بر علـوم متداول حوزه های علمیه در علم انسـاب نیـز یگانه روزگار
خـود بـود .کثـرت اسـتفاده وی از عالمـان عصر خـود و اخذ اجـازه روایات
از عالمـان جمـع فقهـای شـیعه و اهل سـنت حض رتش را نقطـه اتصال و
جایگاه اتحـاد مذاهب اسلامی نمود .
در طـول عمـر بـا برکـت خویش علاوه بر تحقیـق و تالیـف دهها جلد
کتـاب تدریـس علـوم دینی ،تاسـیس مـدارس علمـی و ت ربیت شـاگردان
بسـیار بـه امر گـردآوری و حفاظت و صیانـت از می راث علمـی و فرهنگی
جهان اسلام توفیـق یافت.
فقـدان بـی جبـران آن عالـم ربانی و مرجـع عالیقدر در هفتـم ماه صفر
1411ق .ب رابـر بـا هفتم شـه ریور  1369ش .به وقوع پیوسـت.
پیک رپاکـش پس از تشـییع با شـکوه بنابـه وصیتش در کنـار کتابخانه
بـزرگ خویش به خاک سـپرده شـد.

منبع وماخذ:
آشنایان ره عشق -عادل موالیی  -نشر منشور -بهار 1392
استفتائات امام خامنه ای (مدظله العالی)
بازی های رایانه ای
آیا انجام بازی های رایانه ای جایز است؟
جواب :به طور کلی استفاده از بازی هایی که برخی از خصوصیات زیر را دارد،
جایز نیست:
 .۱صحنه های محرک شهوت دارد .۲.نمادها و مطالب باطل و ضد اسالمی  -مانند
شیطان پرستی ،صهیونیسم و امثال آن  -را ترویج می کند .۳.در آن به نمادهای
اسالمی یا مسلمانان توهین می شود .۴.از بازنده چیزی که ارزش مادی دارد گرفته و
به ب رنده داده می شود .۵.غیر قانونی و خالف مقررات است.
نااميدى از توبه
اگر كسى در زندگى اشتباه كند ،آيا خدا او را مىبخشد يا بايد نااميد شد؟
ج) توبه حقيقى و جدى به پيشگاه خداوند غفار ،موجب بخشيده شدن
گناه (اگرچه كبيره باشد) مىشود و نااميد شدن از حضرت حق ،خود
گناه است ولى بايد توجه داشت كه اگر حق الناس
در ميان است ،بايد پرداخت شود و نيز چنانچه حق
ا ...از قبيل قضاى نماز يا روزه بر عهده شخص است
بايد جبران شود.

تقويم تاريخ

رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی
(  19آذر ) 1400
انتخابات دوره ا ّول مجلس خبرگان رهبري (1361ش)
رحلــت مفســر قــرآن ك ريــم «ســيد حســين اثنــي عشــري»
معــروف بــه اعتمــادي ( 1343ش)
طرح تشكيل شوراي سلطنت توسط آمريكا ( 1357ش)
تشــكيل شــوراي عال ــي انقــاب فرهنگ ــي به فرمــان حض ــرت امام
خميني (ره) ( 1363ش)
شهادت شهید محمدمهدی سیفی (1359ش)
قطار ته ران-یزد افتتاح شد1349(.ش)
ایــران و ابوظبــی دربــاره توســعه روابــط بازرگانــی توافــق
کردنــد(1349ش)
شــورای امنی ــت ســازمان ملــل ب ـرای رس ــیدگی بــه شــکایت پنــج
کشــور ع رب ــی (ع راق-کویت-لیبی-الجزای ــر و یمــن جنوب ــی) از ای ـران
یــک جلس ــه طوالن ــی چهــار ســاعته تشــکیل داد1350(.ش)
دولــت انگلی ــس ط ــی نامــه ای کــه ب ـرای وثــوق الدولــه فرســتاد
تمامی ــت و اســتقالل ای ـران را تضمی ــن نمــود و قــول لغــو ق ـرارداد
 1907را داد (1297ش)
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری
(  5جمادی االول ) 1443
والدت با سعادت عقيلهي بني هاشم حضرت زينب (س) دختر
امام علي(ع)( 5ق)
تولــد عالــم بزرگــوار آيــت َّ
الل «ســيد محمــد تقــي موســوي
اصفهانــي» ( 1301ق)
روز پرستار و بهورز
رویدادهای مهم این روز در تقویم میالدی
(  10دسامبر ) 2021
تولــد خانــم «اميلــي د ِ
يك ْن ســون» بانــوي شــاعر امريكايــي
(1830م)
تولد «پير لوئيس» شاعر و داستانس راي ف رانسوي (1870م)
درگذشت «آلفرد نوبل» شيم يدان معروف سوئدي (1896م)
پايــان دوران چهارصــد ســاله تس ــلط اســتعمار اس ــپانيا بر كشــور
كوبــا (1898م)

پیام تسلیت نماینده ولی فقیه

معرفي کتاب

شفيقه موسوي

فاطمه زه را (س) از والدت تا شهادت

در آذربایجان شرقی
در پی شهادت جانباز ۷۰درصد
مدافعحرمحاجصمدفاتحنژاد
نماينــده ول ــي فقي ــه در آذربايجــان ش ــرقي در پ ــي شــهادت جانب ــاز  70درصــد مدافــع ح ــرم حــاج
صمــد فاتــح نـژاد پي ــام تس ــليتي ارســال نمودند:
متن پيام بشرح زير است :
بسمهتعالی

ـدوا َّ
ـن رِجـ ٌ
اللَ َع َل ي ــهِ َف ِم ن ُه ــم َمــن َقض ــى ن َح َب ـ ُه
ـال َصدَق ــوا م ــا عا َهـ ُ
ـن ال ُم ؤمِني ـ َ
ِمـ َ
َومِن ُه ــم َمــن يَن َتظِ ـ ُر َو م ــا بَدَّل ــوا تَبدي ـ ًا

خب ــر شــهادت يک ــي ديگ ــر از م ــردان حماســه آف ريــن آذربايجــان؛ شــهيد واالمقــام حــاج صمــد
فاتــح ن ـژاد خواجــه دردي جانــکاه ب ــر دلهايمــان گذاشــت و اهال ــي شــهيد پ ــرور شــهر تب ريــز را
بــه ســوگ نشــاند.
فرزنــدي از نس ــل رويــش هــاي انقــاب حض ــرت روح اهلل (ره) و س ـربازان مطي ــع واليت و ام ــر رهبري
حض ــرت امــام خامنــه اي عزي ـز؛ م ــردي از تب ــار عاشــورائيان و مکتــب ثــاراهلل کــه دفــاع از ديــن،
نامــوس و کي ــان اي ـران اســامي در تــار پــود وجــود پــاک شــان ريشــه دارد.
بــا م ــرور روزهــاي پُ رافتخــار نب ــر ِد رزمنــدگان جبهــه مقاومــت بــا نيروهــاي تفکي ــري در ســوريه نام
پُ ــرآوازه ايــن مدافــع ح ــرم بــا درجــه جانب ــازي  70درصــدي م ــي درخشــد کــه ب راث ــر انفجــار تانــک
و اصابــت ترکــش قطــع نخــاع شــده بــود و ام ــروز بعــد از ســالها تحمــل دردهــاي ج راحــت؛ عط ــر
شــهادتش در آســمان س ـراف رازي هــا و س ـربلندي اي ـران ايثارگ ــر و فـداکار پيچي ــده اســت.
ايــن مدافــع ح ريــم ح ــرم آل اهلل بــه دي ـدار يــاران خــود شــتافت تــا بــار ديگ ــر آرمــان انس ــانهاي
مؤمــن و معتقــد بــه انقــاب و راه مقاومــت ب ـراي خشــکاندن ريشــه نامس ــلمانان تاريــخ و اربابــان
آم ريکاي ــي شــان را بازخوان ــي شــود و حرکــت در مس ــير عزتمندانــه انقــاب و امني ــت ميهــن
عزيزمــان بــا صالبــت ت ــر از پي ــش باشــد.
بــا اداي احتــرام بــه ســاحت قدســي همــه شــهداي اســام ،نظــام و انقــاب ايــن عــروج
پ رافتخــار را محض ــر حض ــرت وليعصر(عجــل اهلل تعال ــي فرجــه الش ــريف)؛ مقــام معظــم رهب ــري
حض ــرت آيــت اهلل العظم ــي امــام خامنــه اي عزيــز و م ــردم شــهيدپرور آذربايجــان ش ــرقي ،بــه
ويــژه خانــواده محت ــرم شــهدا و ايثارگ ـران تس ــليت ع ــرض نمــوده و ب ـراي ايشــان علودرجــات و
حش ــر بــا س ــيد و ســاالر شــهيدان حض ــرت اباعب ــداهلل الحس ــين(ع) و ب ـراي خانــواده ع ـزادار و
بزرگوارشــان صب ــر و اج ــر مس ــألت دارم.
سيد محمدعلي آل هاشم
نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه تبريز

اخبار حوزه های علمیه
آذربایجان شرقی

نگاهي به دستاوردهاي
مهم انقالب اسالمي

بررسی مسائل و مشکالت مدرسه
علمیه هشترود
مدی ــر حــوزه علمی ــه آذربایجــان ش ــرقی با
امــام جمعــه ،طــاب ،اســاتید و مدیر مدرســه
علمیه حض ــرت ولیعصر(عــج) هشــترود دیدار
و گفتوگــو ک ــرد.
آدینــه تب ریــز بــه گـزارش خبرگـزاری حوزه
از تب ریــز ،حجتاالســام اســماعیل روشــن
تــن ،مدی ــر حــوزه علمی ــه آذربایجــان ش ــرقی
ک روزه بــه
و هیئــت هم ـراه ،ط ــی ســفری یـ 
شهرســتان هشــترود ،بــا امــام جمعــه ،طالب،
اســاتید و مدیــر مدرســه علمیــه حضــرت
ولیعصر(عــج) ایــن شهرســتان دی ـدار ک ــرد.
نخســتین ب رنامــه مدیــر حــوزه علمیــه
آذربایجــان ش ــرقی ،نشس ــت با طالب ،اســاتید
و مدی ــر مدرســه علمیه حض ــرت ولیعصر(عج)
هشــترود بــود کــه در ایــن دی ـدار مس ــائل و
مشــکالت آنــان بررس ــی شــد.
مدی ــر حــوزه علمی ــه آذربایجــان ش ــرقی
در ادامــه بــه دیــدار حجــت االســام
جعفریــان امــام جمعــه هشــترود رفــت
و مشــکالت مدرســه علمیــه حضــرت
ولیعصر(عــج) هشــترود مــورد بررس ــی ق ـرار
گرفــت.

سرعت بخشي به روند
،۳۷رشــد جابجاي ــي مس ــافر در خطــوط ريلي
۲۶/۹درصد
،۳۸رشد بازسازي خطوط ريلي ۳۸/۹درصد
،۳۹رشــد احــداث خطــوط جديــد ريلــي
۵۲/۲درصــد
،۴۰رشــد پذيــرش مســافر در فرودگاههــاي
کشــور ۲۱/۳درصــد
،۴۱رشــد جابجايــي مســافر در پروازهــاي
داخلــي ۱۷درصــد
،۴۲رشــد جابجايــي مســافر در پروازهــاي
خارجــي ۳۹/۲درصــد
،۴۳رشــد ظرفيــت اســمي بنــادر تجــار
۱۷/۱درصــد
،۴۴رشد ظرفيت کانتينري بنادر ۹۰درصد
،۴۵رشــد ظرفيــت مســاف ربري در بنــادر
۱/۴درصــد
،۴۶رشد حقوق بازنشستگان ۷۱درصد
،۴۷رشد اعتبارات کميته امداد ۲۱۹درصد
،۴۸رشــد اعتبــارات صنــدوق بازنشســتگي
۲۲۱درصــد
،۴۹رشــد اعتب ــارات ســازمان بيمــه خدمــات
درمــان ۲۱۷درصــد

كتـاب «فاطمه زهـرا (س)
از والدت تا شـهادت» نوشـته
آيـت اهلل محمدکاظم قزوینی
و ترجمـه علـی کرمـی
فريدنـي در سـال 1384
توسـط «نشـر مرتضـی» در
قطـع وزيري به چاپ رسـیده
و در  10000شـمارگان روانـه
بـازار نشـر شـد.
اهـل علـم ،مؤلـف ایـن کتـاب را «عالمـه» م یخواننـد .وی
مجتهـدی مبـرز و کالمی مسـلمی اسـت کـه یـک دوره کتاب
ارزشـمند دربـاره زندگـی اهلبیـت(ع) ،تالیـف کرده اسـت .اصل
کتابهـا بـه زبان ع ربـی تالیف شـدهاند ولـی اغلب آنهـا در زمان
حیـات مؤلـف بـه فارسـی برگردانـده شـده و به چاپ رسـیدند.
آیـتاهلل قزوینـی ایـن کتابها را به سـیاق واحد «مـن المهد الی
اللحـد» تالیـف نموده و در آنها ضمن بهره بردن از منابع دسـته
یـک تاریـخ و حدیث و کالم به تبیین شـرایط و کیفیت زندگی
حضـرات اهل بیـت پرداختند.
زندگى س راسـر افتخـار صديقه طاهره (س) سرمشـق جامعى
بـراى همـه بانـوان بـا فضيلـت اسـت ،كـه در وجـود او عفت و
فضيلـت و پرهيـزكارى ما فوق تصورى تركيـب يافته ،يك بانوى
ملكوتـى و آسـمانى بـا عاليترين سـجاياى انسـانى پديـد آمده
اسـت .او بانـوى نمونه ،دختر نمونه ،همسـر نمونه ،مـادر نمونه،
و باالخـره انسـان نمونـه اسـت كـه بايـد همـه بانـوان فضيلت
طلـب ،درس انسـانيت ،آئين همسـردارى و شـيوه ت ربيـت اوالد
را در مكتـب وى بياموزنـد .او فكـر بلنـد ،ايمـان راسـخ ،تقـوا و
شـجاعت بى نظيـرى را كه از پـدر عاليقدرش به ارث بـرده بود،
همـه را به صورت سـرمايه هـاى نفيس و پ رارجى بـه فرزندانش
منتقـل نمود .او شـخصيت و عظمـت زن را در تجمالت زندگى
و جامـه هـاى رنگارنـگ نمى دانسـت ،بلكه او برتريـن زينت زن
را در عفـت ،عصمـت و ت ربيـت فرزندان شايسـته جسـتجو مى
كـرد .او صفـاى خانـه را در فرشـهاى گـران قيمـت و كاخهـاى
سـر بـه فلك كشـيده جسـتجو نمى كـرد ،كـه از تجملات و
تشـريفات پر زرق و برق به شـدت برحذر بود .او با زندگى سـاده
و س راسـر فضيلتـش ثابـت كـرد كـه يـك زن مـى توانـد تمام
افتخارات انسـانى را به دسـت آورد و در عين حال شـيوه زندگى
اش سرمشـق همه مادران و همسـران جهان باشـد .نام پ رافتخار
او بـا خطـوط زريـن بر تارك صفحـات طالئى ثبت شـده و ب راى
هميشـه زينت بخـش آن خواهـد بود.
فضائـل و مناقب حضرت زه را (س) و سـيماى تابناك صديقه
طاهـره ،بـا قلـم وحى در سـوره هـاى كوثـر ،قـدر ،الرحمن ،هل
اتـى ،و آيـه هاى تطهير و مباهله ،آنچنان زيبا و پرفروغ ترسـيم
شـده كه شـاهباز انديشـه بشـرى هرگز بـه دامنه قلـه رفيعش
نخواهد رسيد.
خـداى فاطمـه در يك جمله كوتاه از احاديث قدسـى ،او را راز
آفرينـش و علـت نهايى خلقت معرفـى كرده و مـى فرمايد« :يا
احمـد لـوالك لما خلقـت اال فلاك ،و لو ال على لمـا خلقتك،
و لـو ال فاطمـه لمـا خلقتكمـا»« .اى احمـد! صلـى اهلل عليـه و
آلـه اگـر تـو نبـودى جهـان را نمـى آفريـدم ،و اگـر علـى نبود
تـرا نمـى آفريـدم ،و اگـر فاطمـه نبـود شـما را نمى آفريـدم(».
الجنةالعاصمـة ،ص)149 .
كتـاب حاضـر ترجمـه كتـاب ارزشـمند« :فاطمة الزهـرا من
المهـد الـى اللحـد» مـى باشـد .اين مجموعـه  25سـال پيش
توسـط فقيـد منبـر و قلـم ،خطيـب توانـا ،نويسـنده گ رانمايه
عالمـه قزوينـى قـدس سـره به رشـته تحريـر درآمد .اثـر حاضر
در مـدت ربـع ق رنـى كـه از تاليـف آن مـى گـذرد ،دهها بـار در
ايـران ،عـراق و لبنـان تجديـد طبع شـده و در سـطح وسـيعى
انتشـار يافـت .هـم اكنـون نيز در ميان شـيفتگان اهـل بيت از
مقبوليـت خاصـى برخوردار اسـت.
مجموعـه حاضـر تاكنـون به زبان هاي فارسـي و اردو توسـط
نويسـندگان ارزشـمند ترجمه شـده اسـت .اما يكي از روان ترين
برگـردان فارسـي ايـن مجموعـه ترجمـه مولـف گ رانقـدر علـي
كرمـي فريدنـي اسـت .ايشـان ايـن اثـر نفيـس را مطابـق ذوق
سرشـار و سـليقه شـيواى خود بـه فارسـى روان ترجمـه نمود.
فهرسـت تفصيلـی اثـر كـه در  872صفحه تدويـن و تنظيم
شـده اسـت ،مشـتمل بر عناويـن « دخـت گ رانمایـه پیامبر در
آسـتانه ازدواج؛ سـرای پرشکوه و پرمعنویت فاطمه (س)؛ سیمای
فاطمـه (س) در قـرآن؛ ویژگـی هـای اخالقـی و انسـانی بانـوی
بانـوان؛ رونـد تاریـخ و آینـده امـت؛ فـدک؛ سـخنان تاریخـی و
جاودانـه آن حضـرت؛ بـا همتـای گ رانمایـه اش؛ بـا زنـان مهاجر
و انصار؛ باران اشـک روشـنگ رانه و هدفدار؛ در آسـتانه شـهادت و
موقوفـات و صدقـات او و  »...اسـت.
در انتهـاي كتـاب ،فهرسـت تفصيلـي منابعي كه نويسـنده
محتـرم جهـت تاليـف مجموعـه حاضـر از آنها بهره جسـته به
ترتيـب الفبـاي عناوين فهرسـت گرديده اسـت.

صحيفه نور امام خميني (ره)
حضرت زینب(س) در کالم امام خمینی(ره)
امام خمینی (ره) نقش حضرت زینب (س) را همسنگ
نقش ب رادر بزرگوارش امام حسین(ع) و یا قریب به آن و در
همان راستای ستمستیزی آن حضرت به حساب میآورد.
زینب کبری (س) از جمله شخصیتهای نمونه و منحصر
به فردی اســت که در هم راهی با امــام زمان خود نمونهای
نداشته و نخواهد داشت ،در همه تاریخ بشریت ،زنی با سیره و
صفات حضرت زینب (س) کم نظیر است ،چه کسی همانند
او این همه مصیبت را تحمل کرده و شکرگزار خداوند است،
چه کسی م یتواند آن همه مصیب در جریان عاشورا تحمل
کند و در کاخ دشــمن حیدروار خطبه بخواند و دشــمن را
آنچنان تحقیر کند که تاریخ پس از گذشت هزار و چهارصد
ســال بر آن فخر کند؟ چه عاملی او را بر آن داشته تا نعمت
خانه همســر را رها کرده و بــا دو فرزندش با کاروان ب رادر در
ســرزمین شهادت و بال فرو آید؟ آیا جز محبت امام حسین
(ع) و عشــق به هم راهی و بذل جان خود و فرزندانش در این
راه بوده است؟
«همان مقــدارى که فداکارى حضرت ارزشــی پیش
خداى تبارک و تعالى دارد و در پیشــبرد نهضت حسین
(ع) کمک کرده اســت ،خطب ههاى حضرت ســجاد (ع) و
حضــرت زینب (س) هم به همان مقدار یا قریب آن مقدار
تأثیر داشته است ،آنها به ما فهماندند که در مقابل جائر،
در مقابل حکومت جور ،نباید زنها و نباید مردها بترســند،
در مقابل یزید ،حضرت زینب(س) ایســتاد و آن را همچو
تحقیــر کرد کــه بنىامیه در عمرشــان همچو تحقیرى
نشنیده بودند».
منبع :صحیفه امام ،ج  ،17ص 54

جاذبه هاي گردشگري
طاق و قلعه هالکو

قلعــه هالکــو در م رنــد  ،رازهــای گ رانس ــنک تمــدن ســه هزار ســاله این
شهرســتان را در س ــینه خــود ثبت کرده اســت.
قلعــه هالکــو کــه نــزد اهال ــی محــل بــه کاخ هالکو مع ــروف می باشــد
 ،در دشــت بس ــیار وس ــیعی بــه نــام دشــت هالکــو یــا االک ــی ق ـرار دارد
کــه در 27کیلومت ــری جــاده م رنــد به ســمت شهرســتان جلفا واقع شــده
است.
آنچــه کــه ام ــروزه از ایــن بنــای مغول ــی باق ــی مانــده  ،پی های ســنگی
و دیوارهــای قطــوری اســت کــه بیانگر محوطه ســاختمانی  30مت ــر در 30
مت ــری اســت و بدنــه ای ازیــک طــاق مدخــل و س ــر بنا باق ــی مانــده از یک
دهــم طــاق اصلی اســت.
ایــن قلعــه همچنی ــن  ،پایه های نیمــه وی ران ســنگی چهارگوشــه و دو
ب ــرج از ضلــع جنوب ــی را دارد و بدنــه طــاق بــه س ــبک دیگ ــر بناهــای آجری
عهــد ایلخان ــی مغــول و ب ــر روی پایــه ســنگی بنا شــده اســت.
بنــای فعل ــی در حــدود شــش مت ــر ارتفــاع دارد و در حاش ــیه آن اث ــری از
کتیب ــه کوف ــی مزیــن بــا آج ــر و کاش ــی فی ــروزه ای رنــک دیــده می شــود
کــه دور تــا دور طــاق س ــر در بنــا را پوشــانده و در حــال حاض ــر بخــش
محــدودی از کتیب ــه و تزیینــات آن باق ــی مانــده اســت.
قط ــر بدنــه طــاق نی ــم مت ــر در یــک مت ــر بــوده و در جبهــه خــاوری
آن قس ــمتی از بقایــای دیـوار ســاختمان از آج ــر هنــوز باق ــی مانده کــه در
روب ــروی ایــن بنــا در ســمت جنوب ــی جــاده ب ــر روی یــک تپ ــه صخ ــره ای
نس ــبتا م رتفــع  ،بقایــای دیـواره ســنگی یــک قلعــه مخروبــه وجــود دارد.
اهال ــی محــل بــه ایــن قلعــه  ،قلعــه گبرهــا نــام نهــاده انــد کــه دارای
حصــاری بس ــیار محکــم و ع ریــض بــوده و تــا چهــار مت ــر ارتفــاع داشــته
و تعـدادی تکــه ســفال پارت ــی نی ــز در حوال ــی بنــا بــه دســت آمده اســت.
کارشناســان باســتان شناس ــی  ،پــاره ســفال هــا را بــه ابتـدای هـزاره اول
قب ــل از می ــاد نس ــبت داده انــد.
ایــن بنــا در فهرســت آثــار مل ــی کشــور بــه ثب ــت رس ــیده اســت  ،قلعه
هوالکــو در نزدیک ــی کاروانس ـرای تیمــوری آی ـران دیب ــی در ســمت غ رب ــی
راه آهــن جلفــا  -م رنــد بــا شــماره  6177در فهرســت آثــار مل ــی بــه ثب ــت
رســیده است.
قلعــه هوالکــو ،حصــار بس ــیار محکم ــی دارد کــه فقــط ع ــرض آن
بی ــش از  40ســانتی مت ــر اســت و بــا لب ــه اره ای شــکل و بــدون مــات
ســاخته شــده و هنــوز هــم آثــار پشــت بندهــای دیــواره هــا کامــا
مشــهود اســت.
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